
Van Utrecht naar Den Haag

↑Rechts van de school vas de Balijelaan. Liefje woonde zo dus tegenover haar lagere school. Haar vader had daar een etage gehuurd. 
Het was een nieuwe wijk aan de rand van het toenmalige Utrecht

Kind van gescheiden ouders, niet alleen in de steek gelaten door haar moeder maar ook eenzaam 
door de schande. Ouders lieten hun kinderen in die jaren liever niet te veel omgang hebben met een 
kind van gescheiden ouders, ook al was meneer Waterdrinker een keurige man. En bij een kerk 
hoorde het meisje van Waterdrinker ook al niet. Bijna 12 en op de drempel van de middelbare 
school, de start van de HBS. Ja, Lily was een meisje dat bijzonder goed kon leren. Alleen de tafels 
kende ze niet. Maar dat kwam volhardde ze haar leven lang  omdat de juffrouw in de tweede klas 
zo’n verschrikkelijk naar mens was geweest. 

Van vader naar moeder

Wat een schok moet het voor Liefje geweest  zijn dat haar
vader haar onverwacht alleen achterliet bij haar moeder in
een andere stad. Maar ook voor mijn opa moet het
onverteerbaar zijn geweest. Hij kon het zijn dochter niet vertellen voordat ze in Den Haag waren.
Nu kan ik begrijpen waarom hij zijn dochter niet voorbereidde op de verhuizing; zijn hart brak. Wat
doen mensen elkaar toch rare dingen aan.
Hoe het mijn oma in die jaren vergaan was, daar heb ik niet veel over gehoord. Waar leefde ze van? 
De Duitser waar ze mee weggelopen was kon ze niet trouwen, dat stond de wet niet toe, ze was een 
overspelige. Werken als schooljuf mocht ze aanvankelijk ook jaren niet meer. Een duistere periode. 



Er was een onderwijzerstekort in die dagen zal er aan hebben 
bijgedragen dat mijn oma weer voor de klas mocht en de voogdij 
over haar dochter terug kreeg. Mijn oma was erg moe als ze uit 
haar werk kwam. De radio mocht niet aan en van piano spelen 
was ook geen sprake meer. 
In Utrecht, bij haar vader thuis gekregen had mijn moeder 
pianoles gekregen. Dagelijks oefenen was de regel. Opa vond dat 
belangrijk. Hij was een zeer muzikale man met een hele mooie 
zangstem. Hij wilde zijn dochter de kansen bieden die hij zelf 
gehad had willen hebben als kind. 

       Liefje later:
De seksuoloog die ik ooit raadpleegde merkte “troostrijk” op dat er nog nooit iemand van mij 
gehouden had. mijn moeder ook niet Zij was al vroeg van mij vader gescheiden zodat ik geen 
broers of zusters had en ik leerde haar pas omstreeks mij 11de toen ik eindelijk aan haar werd 
toegewezen, kennen.

                 Pieter:
Ik had een wakend oog op alles wat jou betrof tot dat je in den Haag op de HBS kwam. Die 
tijd wilde ik eveneens mijn rechten laten gelden.
De rechtbank verplichtte mij tot niets, maar ik wilde je studie bekostigen en kleding. Ik eiste 
nota’s kosten van aanslag van schoolgelden van je moeder toen ze in het huwelijk trad zo ik 
ook voor dien ontving.
Dit wilde ik omdat ik niet wenste bedrogen te worden. Je moeder bedroog me financieel toen 
ze me ontrouw werd om aan geld te komen.
Hieraan werd geen gevolg gegeven en stokten toen mijn vrijwillige kosten in je studie.  Die 
man was eigenwijs. Ik herinner me alles wat na dien tijd is voorgevallen maar laat dat 
achterwege om reden dat ik hier niet zit om je moeder af te kammen. Maar meerwel om je te 
laten blijken dat ik ondanks dat ongure verlies mijn zelfbeheersing wist te behouden, wat jou 
ten goede kwam.
***************************************

                 Pieter:

Ik weet dat ik altijd ten koste van mezelf me voor jou heb opgeofferd. Dat durf ik zelfs te 
onderstrepen. Daar is geen durf toe nodig, dat weet ik en dat weten velen. Ik heb strijd 
moeten voeren als maar weinigen is overkomen. Meer dan eens kwam je in t gedrang maar 
altijd bleef je no 1.
Ja m’n hart, is mijn wil is mijn liefde voor jou. Wat ’t ook geweest zij, waar je ook was en 
woonde, ik heb gedaan wat mogelijk was voor jou. Nu weet ik wel dat jou heel wat anders is 
voorgehouden. Ook weet ik dat je mij beoordeelde met reserve welker ondergrond ontstond 

doordat je, jong nog zijnde, vanaf je 12de jaar niet veel moois van 
me bij je moeder hoorde en je waarin overal werd gekend. Je 
raakte t daardoor met jezelf niet eens omtrent mij, ook al gaf ik je 
meer dan eens blijk dat ik zorg om je had.

Moeder Jacoba, wonende in den Haag op de Sterappelstraat, was 
gerehabiliteerd, had weer een baan op school en had de voogdij weten 
herwinnen.



Het was zomer. Liefje moest nog 12 worden (oktober) en weer een ouder die haar in de steek liet.
De verstandhouding met haar moeder werd nooit meer goed, de heimwee naar haar vader ging nooit
meer over. Mijn moeder vertelde me hoe ze haar best deed om niet lastig gevonden te worden. 
Moeder en dochter begrepen elkaar niet, en dat werd niet beter, toen bleek dat Liefje lief in heel 
veel dingen op haar vader leek.  Dat werd haar verweten, hoewel ze er natuurlijk ook niets aan kon 
doen. De echtbreuk had de relatie voorgoed verpest. 

De band tussen moeder en dochter was en bleef getroebleerd. 
Ze hield een heimwee, een verlangen naar thuis bij haar paps, mijn opa. Die heimwee is altijd 
gebleven had ze ook aan mij doorgegeven. Een bezoekregeling zoals tegenwoordig daarvan was 
geen sprake. In vakantietijden heeft ze zelf gebruik gemaakt van de mogelijkheden om familie van 
vaders en moeders kant op te zoeken ….ze woonden allemaal dicht bijelkaar.

                                                                                                        Liefje in een brief:   

Mijn moeder was na haar echtelijke misstap was zij als een bekeerde zondares altijd beducht 
voor wat mensen van haar zouden zeggen, 
er altijd op bedacht nooit uit de plooi te 
raken. Woorden die ik  haar met betrekking
tot mij in de mond bestorven lagen waren:
“ik heb grote foute gemaakt  maar …..
het betekende slechts dat zij desondanks 
des te beter zelfs wist hoe het hoorde maar 
dat ik niet deugde.
Ik had wel een gezond verstand maar 
psychisch leek ik er niet op en dat was 
hààr straf. Op haar geseculariseerde wijze 
bad zij als het ware voor de ziel van deze 
Zij heeft zwaar gezondigd maar ze heeft er 
ook heel zwaar voor moeten boeten heette 
het in de familie en mijn moeder zelf had 
het idee (fixe)  haar schuld, namelijk dat 
mijn karakter volgens haar (quasi) 
psychologisch inzicht was misvormd. 
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